
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE  PYTANIA –  UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA MIAST I POZA MIASTAMI 

1.  CZY MOGĘ PALIĆ WĘGLE M W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021? 

TAK – pod warunkiem, że będzie to węgiel dobrej jakości. Zakazy dotyczące spalania paliw stałych będą 
wchodziły w życie stopniowo, zgodnie z terminami określonymi w uchwale na wymianę urządzeń grzewczych i 
tylko tam, gdzie istnieje możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

2.  CZYM NIE MOŻNA PALIĆ  W PIECACH? 

Od 1 stycznia 2021 r. nie można stosować paliw najgorszej jakości, wycofanych z obrotu na podstawie ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, t.j. mułów węglowych, 
flotokoncentratów, węgla brunatnego, mieszanin paliw z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, 
zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego, paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%. 
Oczywiście zakazane jest również (odrębnymi przepisami) spalanie odpadów. 

3.  W JAKIM PRZYPADKU MUSZĘ WYMIENIĆ SWOJĄ INSTALACJĘ, W KTÓREJ NASTĘPUJE SPALANIE 

PALIW? 

Instalacje, w której następuje spalanie paliw, należy wymienić jeżeli nie spełniają wymagań ekoprojektu 
(ekodesign). Informacje dotyczące klasy urządzenia znajdują na tabliczce znamionowej. 

4.  KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYMIANĘ KOTŁA  NIESPEŁNIAJĄCEGO WYMAGAŃ EKOPROJEKTU? 

Za wymianę kotła niespełniającego wymagań ekoprojektu odpowiedzialny jest właściciel instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. 

5.  JAKICH INSTALACJI,  W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW, DOTYCZĄ  UCHWAŁY 

ANTYSMOGOWE? 

Uchwały antysmogowe dotyczą instalacji, których użytkowanie służy do: 

 zapewnienia właściwej temperatury w obiekcie budowlanym lub jego części lub, 

 podgrzania wody użytkowej lub, 

 produkcji pary technologicznej. 
W związku z powyższym zapisy te nie dotyczą warsztatów kowalskich (kuźni) używających tradycyjnych technik 
kucia, pizzerii, wędzarni i innych tego typ działalności.  
Niemniej jednak należy pamiętać, że po wejściu w życie uchwały, od 01 stycznia 2021 r.  będzie obowiązywał 
zakaz stosowania/spalania paliw najgorszej jakości, m.in.: mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla 
brunatnego czy paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20%. 

6.  DO KIEDY MUSZĘ WYMIENIĆ  KOCIOŁ  POZAKLASOWY? 

Kotły pozaklasowe oraz nieposiadające tabliczki znamionowej należy wymienić do dnia 01 września 2024 r.  

7.  DO KIEDY MUSZĘ WYMIENIĆ KOCIOŁ 3 I  4 KLASY? 

Kotły, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4, należy 
wymienić do dnia 01 września 2026 r.  

8.  CZY MUSZĘ WYMIENIĆ KOCIOŁ KLASY 5?  

TAK. Kotły, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5, należy 
wymienić do dnia 01 lipca 2035 r.  

9.  DO KIEDY MUSZĘ WYMIE NIĆ MIEJSCOWY OGRZEWACZ POWIETRZA –  KOMINEK, KOZA? 

W zależności standardów emisyjnych, jakie spełnia miejscowy ogrzewacz powietrza, wymiana musi nastąpić w 
terminach określonych w powyższych punktach 6, 7 lub 8. 



10.  CZY MOGĘ PALIĆ W KOMINKU?  

TAK. Dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy w kominkach (również tam, gdzie jest dostęp do sieci 
ciepłowniczej lub sieci gazowej), o ile spełniają wymagania w zakresie ekoprojektu, a ich eksploatacja nie 
powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących 

11.  CO OZNACZA TERMIN „OKAZJONALNE SPALANIE BIOMASY W KOMINKACH”? 

Termin ten odnosi się do faktu, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane kominek nie powinien być podstawowym 
źródłem ciepła. W kontekście uchwały antysmogowej decydującym kryterium jest klasa urządzenia oraz brak 
uciążliwości na terenach sąsiadujących. 

12.  CZY MUSZĘ PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ/GAZOWEJ? 

NIE. W miastach: Jeśli istnieje możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, po datach 
określonych uchwałą nie będzie można stosować paliw stałych, jednak wybór sposobu ogrzewania – czy będzie 
to podłączenie do sieci, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne czy OZE, zależy od właściciela instalacji. Poza 
miastami: analogicznie, z tym, że zakaz stosowania paliw stałych dotyczy tylko terenów z dostępem do sieci 
ciepłowniczej. 

13.  KTO DOKONUJE KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZAP ISÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH? 

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będą prowadzić w 
szczególności: 
1) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1219); 
2) straże miejskie i gminne, na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.); 
3) Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360); 
4) Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 
5) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o 

Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 995). 

14.  JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO KONTROLI? 

Dokumenty, jakie mogą być wymagane do okazania w trakcie kontroli to: 
1) dokumentacja techniczna urządzenia;  
2) instrukcja dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 3 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe;  

3) instrukcja dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe; 

4) dokument potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 
5) kopia świadectwa jakości paliwa stałego, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 
6) dokumentacja potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji. 

15.  NA JAKIEJ PODSTAWIE MOŻNA OTRZYMAĆ KARĘ ZA NARUSZENIE ZAPISÓW UCHWAŁ 

ANTYSMOGOWYCH? 

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, 
określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 (uchwały antysmogowe), podlega 
karze grzywny. 

 



16.  JAKIE SĄ KARY ZA NIE PRZESTRZEGANIE ZAPISÓW UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 
złotych. 

17.  JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYMIANY KOTŁA?  

Dostępne formy dofinansowania to: 
1) Program Czyste powietrze – dla budynków jednorodzinnych, 
2) Program STOP SMOG – dla budynków jednorodzinnych, 
3) dotacje celowe poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE  PYTANIA –  UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MIASTA SOPOTU 

1.  CZY MOGĘ PALIĆ WĘGLE M W SEZONIE GRZEWCZYM 2020/2021? 

TAK. Zakaz palenia paliwami stałymi na terenie miasta Sopotu zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 roku. 

2.  STOSOWANIE JAKICH PALIW BĘDZIE MOŻLIWE PO WEJŚCIU W ŻYCIE ZAPISÓW UCHWAŁY 

ANTYSMOGOWEJ DLA MIASTA SOPOTU? 

Po 1 stycznia 2024 r. na terenie miasta Sopotu dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie następujących 
rodzajów paliw: 
1) paliwa gazowego w rozumieniu art. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 
2) gazu płynnego LPG; 
3) lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie  

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660);  
4) biomasy stałej o wilgotności poniżej 20% w odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy powietrza. 

 
Ponadto dopuszczone będzie podłączenie się do sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie OZE.  

3.  CZY MOGĘ PALIĆ W KOM INKU? 

TAK. O ile: 
1) spalanie biomasy stałej zachodzi w instalacji, w której emisja cząstek stałych (pyłu) nie przekracza granicznych 

wielkości określonych w pkt. 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe; 

2) nie stanowi on podstawowego źródła ciepła w lokalu; 
3) biomasa stała, wykorzystywana do spalania, ma wilgotności poniżej 20%. 

4.  JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYMIANY KOTŁA?  

Na podstawie UCHWAŁY NR XVIII/320/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr IV/48/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i 
rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu, dotacje celowe będą 
udzielane z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych z, m.in.: 

 przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe t.j. węgiel lub koks, 
a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami opalanymi gazem lub pompami 
ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, przy czym źródło na paliwo 
stałe musi zostać całkowicie i  trwale zlikwidowane z wyjątkiem pieców kaflowych objętych opieką 
konserwatora zabytków lub posiadających opinię konserwatora zabytków o konieczności ich zachowania ze 
względu na walory historyczne pod warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym; 

 likwidacją lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej; 

 poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci 
kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła. 


